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 2020 ديسمب   30القاهرة 

   

 األستاذ  / السيد كمال نجم   السيد  

 رئيس مصلحة الجمارك المرصية -وكيل أول وزارة 

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 

اد والجمارك بجمعية رجال االعمال المرصيير  باإلشارة إىل     الذي ُعقد    إجتماع لجنة اإلستبر
ً
مؤخرا

رئيس اإلدارة المركزية     -ألستاذ/شحات الغتوري  ابحضور  و   (   2020نوفمب     25الموافق    األربعاء) 
  تمثيل مصلحتكم الموقرة لحسن  التقدير  توجه لسيادتكم بخالص الشكر و نفإننا    ،كم  لشئون مكتب

 فاعل تاللما لمسوه من  المشاركير  به جميع خالل هذا اللقاء الهام والمثمر الذي القى إستحسان
ي   حاتمن جانبكم  البناء واإليجاب  ي   والنقاط  مع المقبى

السادة قبل  باللقاء من    ضها اإستعر   تم  التى
 : ،وذلك حولالجمعية  أعضاء

 

   "   2020لسنة    207قانون اجلمارك اجلديد رقم  "  
 وتأثريه املتوقع على القطاعات اإلقتصادية املختلفة  

 

 

ف    وبناًء عىل ما تم اإلتفاق عليه ي تم   المالحظاترفق لسيادتكم كافة  نبأن  نتشر
والتوصيات الت 

  ، 2020لسنة  207قانون اجلمارك اجلديد رقم ن  أبش  خالل اللقاء إستعراضها واإلشارة إليها 
ي عرضها عىل سيادتكم  

 
ي نأمل ان نكون قد وفقنا ف

،راجي   وضعها بعي   اإلعتبار عند وضع  والت 
ي رفع معدالت التنمية اإلقتصادية للدولة. ،وذلك الالئحة التنفيذية للقانون 

 
 بما يسهم ف

 
ي المزيد من التعاون مع سيادتكم                                

 ،،،   راجير  ق 

ام والوتفضلوا                                                           ،،،   تقدير بقبول فائق اإلحبى

 
 

 
اد والجمارك                                                 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل رئيس لجنة اإلستبر

                                                                    
      أ.عادل اللمعي م. خالد حمزة                                                                                 
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 2020لسنة  207اجلديد رقم   توصيات بشأن قانون اجلمارك
 مقدمة من: مجعية رجال األعمال املصريني  

 9و  8وىل األ ةالماد
تنص المادة عىل السماح لموظف الجمارك بدخول مقر التوكيل المالىح واالطالع عىل االوراق 
 والسجالت والوثائق والمستندات المتعلقه بالعمليات الجمركيه والداله عىل مصدر البضائع 

او  • بالصادرات  المتعلقة  الجمارك  باجراءات  عالقه  لها  ليس  المالحيه  الخطوط  عمليا 

شحنات  تخص  مستندات  بايه  المالىح  الوكيل  الحتفاظ  داىع  ال  وبذلك   . الواردات 

 : ن أالصادر او الوارد , حيث 

الشاحن او  وكمياتها بحضور  ة  در صالجمارك ىه من تقوم بفحص البضائع الم  جراءات الصادر:  إ
عىل االوراق    اال باصدار بوالص الشحن بناء    قوممندوبه والتوكيل المالىح ال ي

التصدير,   ةجراء عملي صل البوالص إل أالجمركيه , وبعدها يتقدم المصدر ب
 إ
ً
جماال تتم تحت رقابه الجمارك وبمعرفتها منذ بدايتها اىل  إعمليه التصدير    ذا

 وضع السيل الجمركي بمعرفتها. 

يتقدم التوكيل المالىح بالمنافيست الخاص بالوارد الدارة الجمارك , واصدار     ات الوارد : اجراء
عن   لالفراج  للجمارك  به  يتقدم  الذى  مندوبه  او  للمستورد  التسليم  اذن 
وليس  الجمارك  طريق  عن  والفحص  الكشف  يتم  حيث  الوارده  الشحنه 

الم من كافة  نسخ  لديها  الجمارك  وان   , المالىح  المتعلقه  التوكيل  ستندات 
اد والمستورد والمستخلص )المنافيست االصىل , اذن التسليم  بعملية االستبر
بيانات   , االصليه  المنشأ  وشهادة   , للبضاعه  االصليه  الفاتوره   , االصىل 

                                                            ) المستخلص  بيانات  وكذلك   , رخصته  ورقم         المستورد 
اى ان كل العمليه بير  الجمارك والمصدر والمستورد فقط دون تدخل الوكيل 

 المالىح ... 

كات المالحيه .   لذا الداىع لموظف الجمرك بالتفتيش عىل الشر
 :  25الماده رقم 

 
 
 عن كل فقد او نقص او تبديل ق  البضائع ...  ويكون الناقل مسئول

من السفير  وتصبح    ةطبقا لإلجراءات المتبعه تنتىه مسؤليه الناقل البحرى عند تفري    غ الحاوي
كة تداول الحاويات داخل الدائر  كة   ةالجمركي ةتحت مسؤليه شر كة الخازنة , حيث ان شر او الشر

المشحونه وعليها السيل الجمرك والسيل   تداول الحاويات تتسلم جميع الحاويات المفرغه او 
فكل   تلف  او  البضاعه  ق   نقص  حدوث  او  السيول  وجود  عدم  حالة  فف   وبالتاىل   , المالىح 

كة تداول الحاوياتالمسؤليه تقع عىل عاتق   ة لتأمير  وحراس   ة, والتى تحصل مبالغ محدد   شر
 ؟ قص او تلف البضائع الناقل عن فقد او ن ةبها من بضائع، فما ىه مسؤلي الحاويات وما 

ي هذه المادة  لتبس األمر إ** ملحوظة : 
 
كة تداول الحاويات . ف كة الناقلة وشر  حول مسئولية الشر
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 : 39الماده رقم 
يخص   والثانياألفقرة  الفيما  بالبضائع   ةوالخاص  ةوىل  الخاصه  المستندات  تقديم  باجراءت 

 للمصلحه قبل شحنها 

ي   ليةاآل  ةبعد تجهبر  مصلحة الجمارك بالمنص  ةالمفهوم أنه سيتم تنفيذ هذه الماد •
التى

 . ةتربط جميع المنافذ الجمركي 

   ةتطبيق هذه الماد •
ً
 " وكذلك مخالفTo Orderبالغاء "    ةلالتفاقيات الدولي  يعتب  مخالفا

ً
 ا

   203رقم  ةقانون البحرى المرصى مادلل

سنه حيث  20  منذ اكب    األمريكية  المتحدةتقوم به الواليات   هذه االلية ىهي المتبعة بما •

يقوم المستورد و الخط المالىحي بتسجيل البضائع و الرسائل و الحصول عىلي الموافقة  

ب   الشحن  عملية  قبل  الجمارك  ي ساعة،    2٤من 
وجود   الحالةهذه    ق  عدم  نتفادى 

مستورد فعىل او ان البضاعة مخالفه ال يمكن استقبالها ق  مرص , وكذلك ننىه مشكلة 

و   تبدأ  ان  قبل  من  بطلب المهمل  البضائع سواء  مرحل  او  المالىحي  الوكيل  كذا عالقة 

 .اإلعدام او العجز او الزيادة

 (46المادة )

أنه طبقا  للحاويات والبضائع، حيث  التصدير  تكلفة اإلعدام وإعادة  بتحمل  الناقل  تلزام  لماذا 
رقم   الجديد  الجمارك  ب  207لقانون  الجمارك  اىلي  المستورد  تقدم  بعد  اال  الشحن  يتم  رقم لن 

الدراسة  يتم  عليه  وبناء  بالتفصيل  األصناف  وبيان  المبدئية  والفاتورة  به  الخاص  المتعاملير  
تبادر ترسال اال بموجب هذا الرقم وهنا  ال يتم شحن البضاعة من جمرك اإلو   ،  وإعطاء رقم كودي

 : ةليااألسئلة الت

عىلي رقم كودي من المستورد معلوم مقدما لمصلحه الجمارك ولم يتم الشحن اال بناء   •
  لماذا يقحم الناقل بالمسئولية عن اإلعدام أو إعادة التصدير؟؟؟  – مصلحة الجمارك  

ي بلد الشحن حاوي
للتحميل فارغه ويتم    ةخاصه وأن المتبع عالميا أن يطلب المصدر ق 

ي حضور الجمارك وتسلم للناقل بسيل مالىحي 
ومسئولية   ،تحميلها بمعرفة المصدر وق 

 . وعالميا ال توجد أي مسئوليه عىلي الناقل  ،ظ عىلي السيل فقط الحفا  ىهي  المالك
 

•  
 
ي قانون الجمارك الجديد أصبح الك

حول غبر موجود فالمستورد  طبقا لإلجراء المطلوب ق 
ي  
 وحاصل عىلي كود من المصلحة قبل الشحن فلماذا يلفى

تاجر فعىلي له رقم متعاملير 
 إعادة التصدير؟ قانون الجمارك بالمسئولية عىلي الناقل لإلعدام او 

 

طبقا لألعراف العالمية هناك بضائع يتم بيعها بموجب أسعار البورصة مثال ذلك سفن   •
ول والغالل والسكر واللحوم والقمح واألسلوب المتبع عالميا تكون السفن محمله   ،الببى

ئ إحدى  واثناء رحلتها يتم ربط الشحنة الي ميناء ويصدر االمر بتحويل الشحنة اىلي   المواب 
: ، المرصية  ي

ي قانون الجمارك مع مراعاة االبى
 فكيف سيتم معالجه هذه الحاالت ق 
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o تكون السفينة أمام السواحل المرصية وتم ربط الشحنة وبذلك  أن  ممكن  من ال
ي زمن أقل من  تسيصدر المنافس

 !!! ساعه المفروضة بالقانون    ٤8و والبوليصة ق 
o   محملة والبضاعة  البوليصة  اعداد  تتبع تم  لم  ثم  ومن  السفينة  ميى   عىلي 

ولم يتقدم المستورد برقم المتعاملير    207اإلجراءات طبقا لقانون الجمارك رقم  
 !!! اىلي مصلحه الجمارك للحصول عىلي الكود المطلوب للشحن 

o   ما أي  لحمولة سفينة كامله  الواحدة  البوليصة  بأن  االعتبار  ي 
ق  االخذ  من  البد 
ي يقيدها القانون باإلجراءات المذكورة بالمواد حاويه وا 2000يعادل أكب  من 

لتى
   ٤6اىلي  39من 

من   الكثبر  الجمعية  إدارة  مجلس  أعضاء  الساده  أضاف  وقد  الوزير  معاىلي  مع  المناقشة  تمت 
ورة دراسة هذه النقاط عند وضع الالئحة التنفيذية للقانون   التوضيحات ،  وأفاد معاىلي الوزير برص 

 
 : (47 )المادة 

فيما يخص تقديم قوائم    2020لسنة    207من قانون الجمارك رقم    ٤7اإلعفاء من تطبيق المادة  
ى( والقادمة عىل   –الطائرات    –)السفن    ةلياالشحن لجميع وسائل الشحن الت وسائل النقل الب 

ئ البحر األحمر )جده  ئ المرصية ومواب  بور سودان  –سبيل المثال وليس الحرص من جميع المواب 
ئ البحر المتوسط )تركيا    – ص    –العقبة( ومواب  وت    –قب  مالطا    –اليونان    -إشائيل    –سوريا    –ببر
ئ البحر األدري  – ي ال يتجاوز زمن الرحلة  اتيكي  إيطاليا( ومواب 

ساعه عىل أن يتم تقديم   72والت 
 . من وصول وسيلة الشحن ةساع 24قائمة الشحن إىل الجمارك خالل 

 

 : ( 48 ة )الماد
م الناقل او ربا  . ة ربعون ساعأوقبل وصول وسيلة النقل بثمان و  ........... ة السفن .... بنيلبى 

  72يتم اإلعفاء من تقديم قائمة الشحن قبل مغادرة وسيلة الشحن واإلبقاء عىل تقديمها خالل  
الصادرات  معظم  ألن   

ً
ونظرا المحىل  للصادر   

ً
تشجيعا وذلك  الشحن  وسيلة  سفر  من  ساعه 

وسيلة  مغادرة  قبل  الشحن  ئ  مواب  إىل  تصل  ي 
والتى الطازجة  وات  والخرص  الفواكه  من  المرصية 

ي األسواق العالمية.  الشحن بوقت قصبر 
 للحفاظ عىل جودة السلع وقدرتها التنافسية ق 

 

 ةعىل الشحنات الوارد  ذلك  وهل ينطبق   ؟   ساعه لتقديم منافيست الوارد   ٤8هل ىه   •

المواب   المواب  المرصيإل مدة االبحار  تقالتى    ءمن  بها    ةساع  ٤8عن    ةىل  يتعذر  والتى 

 ؟  من ميناء الشحن ةاصدار قوائم الشحن قبل سفر الباخر 

انزيت وميناء التفري    غ   ةالمرصي  ءالبواخر الفيدر بير  المواب   • والتى يكون الزمن بير  ميناء البى

 . ة ساع 12قل من أ

رين يقومون بالشحن دن المصأ , حيث    هذا األمر   ق  حالة الصادر يوجد استحالة لتنفيذه •

ة من خطوط االنتاج حتى ميعاد وصل الباخره وال يستطي عون معرفة البيان الفعىل مباشر

 اال بعد انتهاء خطوط االنتاج من العمل والتحميل ودخول الميناء اثناء تشغيل البواخر.  

 

mailto:committees@eba.org.eg
http://www.eba.org.eg/
mailto:eba@eba.org.eg
https://www.facebook.com/EBA.Page/
https://www.instagram.com/egyptianbusinessmen/
https://twitter.com/EBA_Egypt
https://www.youtube.com/channel/UCkcf3Ylsss8AtP7HlUzDDMw
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.advtech.eba


                                                         

                                                 

 

   5384605/0100 – 5384604/0100 – 35736030 – 35723020: تليفون - اجليزة – اإلداري النيل برج – دجيول شارل شارع 21

  committees@eba.org.eg: بريد إلكرتوني - 35681014 – 35723855 – 35737258فاكس: 

 

 

 

 

ح ان يتم العمل بنفس نصوص القانون القديم والئحته التنفيذي  •    ة . نقبى

)لن تفرغ ق  مرص ة  عىل الباخر   ةالموجود  ةدارة الجمارك لمنافيستات البضاع إهل تحتاج   •

 ؟ ولم تحمل من مرص( 

ح إ • صدار منشور الحاقا للمنشورات السابقه بعد اصدار القانون يوضح به كل البنود نقبى

, وايضا   2020ل    207التى تم وقف العمل بها لحير  اصدار الالئحه التنفيذيه لقانون  

ا  طالم  – ق  نص المنشورات )بما ال يتعارض مع هذا القانون    ة االيضاح التام للعباره الوارد

بالعمل العباره غبر واضحه حير  االخذ  تلك  ان  , حيث  القانون(  يتعارض مع هذا   ال 

 للمنشورات الصادره وكيفية تطبيقها ومقارنتها بنصوص القانون الجديد. 

 
 : (53ماده رقم )

عىلي  عقوبات  فرض  الجديد  الجمارك  قانون  ي 
ق  تالحظ   : الجمركي التخليص  نشاط 

تحديد وتعريف وتوصيف المستخلص وحقوقه ومسئولياته    نطلبلذلك  ،  المستخلصير   
 ليتم التعامل بموجبها.  
 تطلب  ذا لما فجميع الجهات تأخذ التأمير  بموجب خطاب ضمان  ، فكذلك التأمير  النقدي  

سوة باألنشطة أنطلب أن يكون بموجب خطاب ضمان  الجمارك تأمير  نقدي ؟   مصلحة
 األخرى. 

 
 : 71الماده رقم 

 : 
 
ي تخفيض مبلغ الغرامة المقررة    -أول

 لما قد   30000إعادة النظر ق 
ً
ي حالة المخالفة نظرا

جنيه ق 
الشحن  ووكالء  المالحية  بالخطوط  العاملير   عىل  جسيمه  ار  أض  من  عليه  تب  يبى
والمسئولير  عن إرسال قوائم الشحن إىل الجمارك والتى قد تصل ق  بعض األحيان إىل 

 لعدم قدرته عىل تحمل مبلغ الغرامة وذلك االستغناء عن الموظف وفقده لع
ً
مله نظرا

ي حالة حدوث ثمة 
لعدم منطقية مبلغ الغرامة المفروضة مع الدخل الشهري للموظف ق 

 .أخطاء ماديه غبر مقصودة أثناء عملية إرسال قوائم الشحن إىل الجمارك

 

 :  
ً
ي قائمة الشحن    -ثانيا

الواردة ق  المادية  القيد  تحديد ما ىهي األخطاء  ي يمكن تعديلها قبل 
والتى

بشأنها مع النص  ةتستوجب تحصيل غرام ةدون أن يعد ذلك مخالفه جمركي ٤6بدفبى 
تفسبر  ي 

ق  الجمارك  ي 
موظف  الساده  من  الشخصي  لالجتهاد   

ً
منعا وذلك   

 
عليها ضاحة

ي قد تختلف من هالتعليمات الواردة إليهم حسب فهم
م ورؤيتهم الخاصة للقانون والتى

 .خر موظف آل 

 

 : 
ً
إن مسئولية تخزين البضائع والحاويات ىه باألساس مسئولية محطات الحاويات ، فىهي  -ثالثا

 من يقوم بعملية شحن وتفري    غ البضائع والحاويات من السفن وإيداعها بساحات  
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 عىل علم بطبيعة المشمول الموجود  
ً
التخزين المختلفة داخل الدائرة الجمركية وىه أيضا

 ويه. لذلك فليس من المنطق أن تقوم محطة الحاويات بتخزين الحاويات بداخل كل حا

تب عىل   بساحات تخزين خاطئة ثم يتم مطالبة الخط المالىحي بتحمل مبلغ الغرامة المبى
 .التخزين خطأ 

 

 : 
ً
 لنص المادة    -رابعا

ً
  2020من قانون الجمارك لسنة    71التأكيد عىل أن الغرامة المقررة طبقا

 .لقائمة الشحن ككل وإن تعددت بها المخالفات وليست الغرامة  لكل بوليصة عىل حده ىهي 

 

 : 
ً
تحديد المدة الزمنية المقررة إلرسال المالحق لقائمة الشحن دون أن يعد ذلك مخالفه    -خامسا

 .جمركيه تستوجب غرامه

 

 :  
ً
الداخلية   توحيد   متابعة  -سادسا المنشورات  جميع  تطبيق  عىل  األسلوب     الجمارك،   بنفس 

ومتابعة العمل بها داخل جميع المنافذ الجمركية بنفس الكيفية ) حيث أننا نعاب  من 
ئ )   تطبيق بعض أحكام القانون بشكل مختلف داخل المنافذ الجمركية المختلفة بمواب 

العير  السخنة ( ويرجع ذلك إىل اجتهاد كل موظف   –اإلسكندرية    –دمياط    –بورسعيد  
ي فهم وتفسبر الق

 وانير  من منظوره الخاص. ق 
 

 : قط  -سابعا  برسم    عطرود  السفن  السفنغيار  اىلي  لتسليمها  انزيت  سيعاد   البى عابره  بضائع 
 تصديرها

وكذلك تعديل وجهة   مخالفة المنافستو لها ال تتناسب مع حجم وتكلفة الطرود غرامة   •
ميناء   بالسفينة  ألخر الطرد من  ثم  للحاق  الغرامات  ومن  للنشاط  هذه   ستكون طارده 

 وغرامات تغيبر الوجهة  لذلك نطلب اعفائها من مخالفة المنافستو
 

ها . . . مثال( من قبيل التهرب الجمركي طبقا لنص المادة  • ي )فواتبر
عدم اعتبار األخطاء ق 

للشئون   121رقم   المركزية  اإلدارة  من  الصادرة  الفتوي  وتطبيق  الجمارك  قانون  من 
المادة   مخالفة  قبيل  مي    توافر   118القانونية  حال  الجمارك  قانون  من  ة  أخبر فقرة 

وطها    شر
 

ة التخ •   زين لطرود قطع غيار السفن لدي الجمارك نظرا لطول الرحالت للسفن تمديد فبى
 

 (73المادة )

ره وطلب سداد غرامه تعادل نصف الرسوم الجمركية، حيث  الحاالت النقص والزيادة غبر   مب 
 : أنه تم طلب

  طالما االختام سليمه وأن الحالة الظاهرية للحاوية سليمه فال تكون هناك مخالفه •
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يتم تحصيل غرامه برسوم جمركيه عىلي بضائع لم ترد اىلي  • العجز كيف  ي حاالت 
ق 

ح الموضوع باستفاضة ووعد معاىلي الوزير بالدراسة   البالد  حيث تم شر

 
 (80المادة )

ي الذي ينص عىلي أن المتهم 
وقف التعامل مع المتهمير  بقضايا تهريب، يخالف المبدأ القانوب 

ي تثبت ادانته، حيث تم التأكيد عىلي 
حيث معاىلي الوزير  معذلك اثناء المناقشة طلب برئ حتى

 ي متهم اال بقرار نيابة بناء عىلي طلب من وزير المالية أو منبأنه ال يوجد إيقاف ألأفاد سيادته 
 رئيس المصلحة وتفويض من الوزير. 
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